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คําสั่ง

ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. สารประกอบใดมี Al (อะลูมิเนียม) เปนองคประกอบ
(1) จุนสี
(2) หินปูน
(3) สารสม
(4) เหล็กกันสนิม
ตอบ 3 หนา 41 สารประกอบที่มีอะลูมิเนียมเปนองคประกอบ ไดแก สารสม (Potash Alum) กัว
ลิน (Kaolin) และอะลูมิเนียมออกไซดหรือเรียกวา คอรันดัม (Corundum) เปนตน
2. จากปฏิกิริยานิวเคลียรตอไปนี้
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หมายถึง
(1) อนุภาคอัลฟา
(2) อนุภาคบีตา
(3) รังสีแกมมา
(4) โปรตอน
ตอบ 1 หนา 50 – 52 จากปฏิกิริยานิวเคลียรดังกลาว χ คือ อนุภาคอัลฟา ซึ่งมีสัญลักษณนิวเคลียร
4
ของธาตุเทากับ 2He ทั้งนี้ก็เพราะวาปฏิกิริยานิวเคลียรนั้นปริมาณของเลขมวลทางซายมือตอง
เทากับเลขมวลทางขวามือ และปริมาณเลขอะตอมทางซายรวมแลวจะตองเทากับทางขวาดวย
ซึ่งอาจแสดงไดดังสมการ
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อนุภาคอัลฟา

จากขอ 2. ธาตุ y ที่ไดจะมีคาเลขอะตอมและน้ําหนักอะตอมเทากับเทาใดตามลําดับ
(1) 224, 89
(2) 89, 228
(3) 86, 224
(4) ไมมีขอถูก
ตอบ 2 หนา 50 – 52 ในกรณีที่นิวเคลียสของ 228 Ra สลายตัวแลวใหอนุภาคบีตา (β)
ซึ่งมีสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุเทากับ
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ออกมานั้น อาจแสดงไดดังสมการ
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ดังนั้น y ก็คือธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีเลขอะตอมเทากับ 89 และเลขมวลเทากับ 228 ตามลําดับ
4.

223

Ra มีคาครึ่งชีวิต (t 1/2 ) เทากับ 12 วัน ตองใชเวลานานเทาใดเพื่อให

223

Ra สลายตัวแลวเหลืออยู

12.5% ของปริมาณสารตั้งตนเดิม
(1) 12 วัน
(2) 24 วัน
(3) 36 วัน
(4) 48 วัน
ตอบ 3 หนา 37, (คําบรรยาย) ครึ่งชีวิต (Half – life) คือ ระยะเวลาที่สารกัมมันตภาพรังสีสามารถ
สลายไปไดครึ่งหนึ่ง เชน 223 Ra มีคาครึ่งชีวิตเทากับ 12 วัน ดังนั้นเมื่อผานไป 12 วัน
ก็จะเหลือ 223 Ra เพียงครึ่งหนึ่งคือ 50% แตถาผานไป 24 วัน ก็จะเหลือ 25% และถาผานไป
36 วัน ก็จะเหลือ 12.5%
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5. รังสีหรืออนุภาคใดมีสมบัติดังนี้ ไมมีประจุ อํานาจการทะลุทะลวงสูงมาก
(1) อัลฟา
(2) บีตา
(3) แกมมา
(4) ถูกทั้ง 1 และ 3
ตอบ 3 หนา 49 รังสีแกมมา (γ) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีความเร็วเทากับแสง คือ
8
3 × 10 เมตร/วินาที เปนกลางทางไฟฟา ไมมีประจุจึงไมเบี่ยงเบนในสนามไฟฟาหรือ
สนามแมเหล็ก มีอํานาจทะลุทะลวงสูง และสามารถวิ่งผานอากาศไดไกลมาก
6. ธาตุสุดทายที่ไดจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม – เรเดียม คือ
(1) Pb – 206
(2) Pb – 207
(3) Pb – 208
(4) Pb – 209
ตอบ 1 หนา 25, 51 จากแผนผังตัวอยางอนุกรมยูเรเนียม – เรเดียม มีธาตุเริ่มตน คือ U – 238
และสลายตัวไปเรื่อย ๆ จนไดธาตุตัวสุดทาย คือ Pb – 206 (Pb เปนสัญลักษณของ Lead)
7. สารประกอบโบรไมดของธาตุใดที่นิยมใชผสมกับซิงคซัลไฟดเพื่อทําใหเกิดการเรืองแสงบนหนาปดนาฬิกา
(1) โพโลเนียม
(2) สตรอนเดียม
(3) แมกเนเซียม
(4) เรเดียม
ตอบ 4 หนา 48 สารประกอบของธาตุเรเดียมจะใหการเรืองแสง (Fluorescence) กับสารประกอบ
บางชนิด เชน เรเดียมโบรไมด (Radium Bromide) ในปริมาณเล็กนอยผสมกับซิงคซัลไฟด
(Zinc Sulfide) จะทําใหซิงคซัลไฟดเรืองแสงในที่มืด ดวยเหตุนี้เขาจึงนิยมใชสารประกอบ
ทั้งสองดังกลาวทําหนาปดนาฬิกาขอมือ
8. ธาตุกัมมันตภาพรังสีใดที่ใชในการผลิตอะตอมมิกบอมบ
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ตอบ 2 หนา 56 ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่ใชในการผลิตอะตอมมิกบอมบ คือ
หรือใช

235
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ซึ่งเตรียมไดจากเตาปฏิกรณปรมาณู ทั้ง

239
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หรือ
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143
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ที่บริสุทธิ์

ที่ใชจะตองใหมี

ขนาดวิกฤติ (Critical Size) ซึ่งหมายถึง ปริมาณของวัตถุกัมมันตภาพรังสีที่ทําใหเกิดปฏิกิริยา
ลูกโซได
9.

ธาตุกัมมันตภาพรังสีใดที่ใชรักษาผูปวยที่เปนโรคลิวคีเมีย
(1) I – 131
(2) Sr – 90
(3) P – 32

(4) C – 14

32

ตอบ 3 หนา 59 ธาตุกัมมันตภาพรังสีฟอสฟอรัส (P ) ใชรักษาผูปวยที่เปนโรคลิวคีเมีย
32

(Leukemia) และโรค Polyeythemia Vera ซึ่งการใช P ไมไดชวยรักษาใหหายขาด
เพียงแตชวยตอชีวิตไปไดชั่วระยะหนึ่งเทานั้น
10. สารประกอบใดตอไปนี้จัดเปนพวกสารประกอบอะโรเมติก
(1) เบนซิน
(2) แนฟทาลีน
(3) ไซโคลเฮกเซน
(4) ถูกทั้ง 1 และ 2
ตอบ 4 หนา 68 – 69 สารประกอบอะโรเมติก (Aromatic Compounds) มีโครงสรางทั่วไปเปน
แบบ Ring (วงแหวน) เชน เบนซิน, แนฟทาลีน, ฟนอล, ตูลูอีน เปนตน สําหรับไซโคลเฮกเซน
(Cyclohexane) เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภท Alicyclic Compounds
11. ไฮโดรคารบอนใดที่มีคารบอนอะตอมตอกันแบบพันธะสาม
(2) C3H8
(3) C2H4
(1) C2H6

(4) C2H2
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ตอบ 4 หนา 66 สารประกอบไฮโดรคารบอนที่คารบอนอะตอมเกาะกันแบบพันธะสาม (Triple
Bond)
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภทไมอิ่มตัว (Unsaturated Hydrocarbon)
ตัวอยางเชน
Acetylene (C2H2) ซึ่งเขียนโครงสรางไดดังนี้ H – C ≡ C – H
12. หมูสําคัญของธาตุที่เปนสารประกอบแอลกอฮอล คือ
(1) –COOH
(2) –OH
(3) –CHO
(4) –CO
ตอบ 2 หนา 66 หมูสําคัญของธาตุที่เปนสารประกอบแอลกอฮอล คือ Hydroxyl (–OH) ซึ่งตัวอยาง
ของสารประกอบแอลกอฮอล ไดแก Methyl Alcohol (CH3OH), Ethyl Alcohol
(C2H5OH)
และ Glycerol (C3H5(OH)3)
13. ปฏิกิริยาสําคัญในการสังเคราะหสารโพลีเมอร คือ
(1) Polarization
(2) Polymerization
(3) Ionization
(4) Coagulation
ตอบ 2 (คําบรรยาย) โพลีเมอร (Polymer) ที่ประกอบดวยหนวยเล็ก ๆ ของ Isoprene (C5H8)n
มารวมกันหลาย ๆ โมเลกุล โดยกระบวนการ Polymerization ซึ่งเปนปฏิกิริยาสําคัญในการ
สังเคราะหสารโพลีเมอร
14. ธาตุสําคัญที่มีในยากําจัดแมลงกลุม Organophosphorus แตไมมีในกลุม Organochlorine คือ
(1) C, O
(2) N, C
(3) P, O
(4) O, N
ตอบ 3 หนา 74 ยากําจัดแมลงประเภท Organophosphorus จะมีสวนผสมของฟอสฟอรัส (P)
ออกซิเจน (O) คารบอน (C) และไฮโดรเจน (H) สวนยากําจัดแมลงประเภท
Organochlorine จะมีสวนผสมของคารบอน (C) ไฮโดรเจน (H) และคลอรีน (Cl)
15. คาเฉลี่ย (mg) ของวัตถุมีพิษตอน้ําหนักสัตวทดลอง 1 ก.ก. ที่ทําใหสัตวทดลองตายไปครึ่งหนึ่งของจํานวน
เริ่มตน คือคา
(2) LD50
(3) LCD50
(4) LE50
(1) LMD50
ตอบ 2 หนา 76 การวัดพิษในวัตถุมีพิษนั้นวัดเปนคา LD50 ซึ่งหมายความวา คาเฉลี่ยที่คิดเปน
มิลลิกรัมของวัตถุมีพิษตอน้ําหนักของสัตวทดลอง 1 กิโลกรัม และสัตวทดลองนั้นตายลง
ครึ่งหนึ่งของจํานวนสัตวที่ทดลอง
16. ผลที่ไดจากการกลั่นลําดับสวนของน้ํามันปโตรเลียมที่ถูกตอง คือ
(1) กาซหุงตม
กาซโซลีน
น้ํามันหลอลื่น
ยางมะตอย
(2) กาซโซลีน
น้ํามันหลอลื่น
พาราฟน
ยางมะตอย
(3) กาซน้ํามัน
กาซโซลีน
น้ํามันหลอลื่น
ยางมะตอย
(4) น้ํามันหลอลื่น
น้ํามันเครื่อง
พาราฟน
ถาน
ตอบ 1 หนา 79 – 80 การกลั่นแยกปโตรเลียม จะตองแยกเอาสวนที่ไมตองการ เชน ดิน น้ํา
และทรายที่ปนออกไป แลวนําที่เหลือไปกลั่นตามลําดับสวน แยกเปนสวน ๆ ตามกรรมวิธี
ผลที่ไดจากการกลั่น คือ กาซหุงตม, กาซโซลีน, น้ํามันหลอลื่น และยางมะตอย ตามลําดับ

17. องคประกอบยอยของโปรตีน เรียกวา
(1) กลูโคส
(2) ไกลโคเจน
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(4) กรดกลูตามิก

ตอบ 3 หนา 97 สารที่เปนองคประกอบยอยของโปรตีน คือ กรดอะมิโน (Amino Acid)
ซึ่งโดยทั่วไปกรดอะมิโนที่พบในโปรตีนจากพืชและสัตวรวมกันมีอยู 18 ชนิด แตที่จัดวาเปน
กรดอะมิโนจําเปนสําหรับมนุษยมีเพียง 8 ชนิด คือ ไลซีน, ลิวซีน, โอโซลิวซีน, เม็ทไธโอนีน, วา
ลีน, ทริปโทเฟน, ธรีโอนีน และเฟนนิลอะลานีน
18. แกสที่ใชอัดในน้ําอัดลมทั่วไป คือ
(1) NO
(2) CO2
(3) SO2
(4) N2O
ตอบ 2 หนา 101 น้าํ อัดลมเปนเครื่องดื่มที่ทําจากน้ําผสมน้าํ ตาลและน้ําผลไม และอัดกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ลงไปโดยใชความดันแลวปดฝา ซึ่งสารประกอบที่ไดจากปฏิกิริยา
ระหวางคารบอนไดออกไซดกับน้ํา คือ กรดคารบอนิก
19. ยาประเภทใดที่ใชในการทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
(1) คลอแรมเฟนิคอล
(2) เพนิซิลิน
(3) เตตระไซคลีน
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 104 – 105 ยาปฏิชีวนะ คือ สารเคมีที่ไดจากเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดสามารถ
ทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียได ซึ่งตัวอยางของยาปฏิชีวนะก็อยางเชน เพ
นิซิลลิน (Penicillin), สเตรปโตไมซิน (Streptomycin), คลอแรมเฟนิคอล
(Chloramphenicol), เตตระไซคลีน (Tetracycline) เปนตน
20. องคประกอบสําคัญของสารในผงซักฟอกที่มีผลตอสิ่งแวดลอมโดยกอใหเกิดปญหา Eutrophication
ในแหลงน้ํา คือ
(1) ฟอสเฟต
(2) ซีโอไลท
(3) ซัลเฟต
(4) ซิลิเกต
ตอบ 1 หนา 119, (คําบรรยาย) ในผงซักฟอกมีสารที่เปนองคประกอบสําคัญ คือ ฟอสเฟต ซึ่งเปน ตัว
ทําใหสิ่งที่อยูในแหลงน้ํา เชน ผักตบชวา, วัชพืชอื่น ๆ เจริญเติบโตในแหลงน้ําอยางรวดเร็วจนปก
คลุมผิวหนาน้าํ เกิดภาวะที่เรียกวา “Eutrophication” ทําใหปริมาณออกซิเจนในน้าํ
ลดลง
จนน้ําเนาเสีย
21. คลื่นแผนดินไหวชนิดใดสามารถผานตัวกลางที่เปนของแข็งเทานั้น
(1) Compression Wave (2) Shear Wave
(3) Long Wave
(4) Surface Wave
ตอบ 2 หนา 301, (คําบรรยาย) คลื่นแผนดินไหวที่นํามาใชในการศึกษาโครงสรางของโลกมี 2 ชนิด คือ
1. Compression Wave หรือ P – wave สามารถเคลื่อนที่ไดในตัวกลางทุกสถานะ ทั้ง
ของแข็ง ของเหลว และกาซ 2. Shear Wave หรือ S – wave สามารถเคลื่อนผานตัวกลางที่
เปนของแข็งเทานั้น
22. ผลการวิเคราะหทางเคมีตัวอยางหินในชั้นเปลือกโลก (Crust) จะมีธาตุใดเปนสวนประกอบอยูมากที่สุด
(1) อะลูมิเนียม
(2) เหล็ก
(3) ซิลิกอน
(4) ออกซิเจน
ตอบ 4 หนา 302 ชั้นเปลือกโลก (Crust) อยูนอกสุดของโลก โดยมีความหนาประมาณ 40 กิโลเมตร
เปนชั้นที่บางที่สุดและมีความหนาไมสม่ําเสมอ จากผลการวิเคราะหทางเคมีตัวอยางหินในชั้นนี้
สามารถเฉลี่ยสวนประกอบไดดังนี้ ออกซิเจน (O) 46.7% , ซิลิกอน (Si) 27.69%,
อะลูมิเนียม (Al) 8.07% และเหล็ก (Fe) 5.05% เปนตน
23. เราสามารถแบงโลกออกเปนชั้น ๆ ไดดังนี้

(1) Continental Crust, Ocean Floor, Core
(2) Crustal Sima, Mantle Sima
(3) Crust, Mantle, Core
(4) Continental Crust, Mantle, Core
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ตอบ 3 หนา 302 – 304 โลกมีสวนประกอบของหินหรือสสารที่มีคุณสมบัติตางกัน โดยเราสามารถ
แบงโลกออกเปนชั้น ๆ ได 3 สวน คือ 1. Crust เปนชั้นนอกสุดของโลก 2. Mantle
เปนชั้นที่อยูล ึกถัดจาก Crust 3. Core เปนสวนที่อยูใ จกลางของโลก
24. หินอัคนีในขอใดที่เปนหินอัคนีประเภทเบสิก
(1) หินแกรนิต
(2) หินไดโอไรต
(3) หินแกบโบร
(4) หินแอนดีไซต
ตอบ 3 หนา 320 – 321 หินอัคนีที่มีแร Olivine ปนอยู ถูกจัดเปนพวกหินเบสิก (Basic Rocks)
ตัวอยางเชน หินแกบโบร (Gabbro), หินบะซอลต (Basalt), หิน Dolerite เปนตน
25. หินอัคนีในขอใดที่เปนหินอัคนีประเภทเอซิด
(1) หินแกรนิต
(2) หินไดโอไรต
(3) หินแกบโบร
(4) หินแอนดีไซต
ตอบ 1 หนา 320 – 321 หินอัคนีประเภท เอซิด (Acidic Rocks) คือ หินอัคนีที่มีแรควอรตซ
(Quartz) ปนอยู ตัวอยางเชน หินแกรนิต (Granite), หิน Rhyolite, หิน Obsidian เปนตน
26. หินอัคนีประเภทใดที่มีคาความถวงจําเพาะ 3.0 หรือมากกวา
(1) เอซิด
(2) เบสิก
(3) อัลตราเบสิก
(4) อินเทอรมิเดียต
ตอบ 3 หนา 320 – 321 หินอัคนีประเภทอัลตราเบสิก (Ultra Basic) มีคาความถวงจําเพาะตั้งแต
3.0 ขึ้นไป เปนหินที่มีสวนประกอบของแรจําพวก Serpentine มาก แตจะไมมี Quartz
ปนอยูเลย
27. การวัดความแข็งของแรแบบโมหส แรใดเปนแรที่มีความแข็งแรงนอยที่สุด
(1) แรทัลก
(2) แรเกลือ
(3) แรดินเหนียว
(4) แรแคลไซต
ตอบ 1 หนา 358 – 359 การวัดความแข็งของแรแบบโมหส (Mohs) ใชการเรียงลําดับของแรจากแร
ที่ออนที่สุดไปยังแรที่แข็งที่สุด ดังนี้ 1. Talc 2. Gypsum 3. Calcite 4. Fluorite
5. Apatite 6. Orthoclase 7. Quartz 8. Topaz 9. Corundum 10.
Diamond
28. รอยในเนื้อแรที่แรอาจแตกแยกไดโดยงาย เปนรอยที่เกิดจากการตกผลึก เปนคุณสมบัติของแร
ที่เรียกวาอะไร
(1) Streak
(2) Cleavage
(3) Parting
(4) Fracture
ตอบ 2 หนา 360 Cleavage หมายถึง รอยในเนื้อแรที่แรอาจแตกแยกไดงาย เปนรอยที่เกิดขึ้นจาก
การตกผลึก และมีความสัมพันธกับการวางตัวของอะตอมของธาตุใน Lattice (โครงสราง) เชน
Mica จะมี Cleavage เปนแผน ๆ
29. ธรณีวิทยาโครงสรางในขอใดที่การเกิดมีความสัมพันธกับการตกตะกอนการกัดกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ
(1) Fold
(2) Fault
(3) Unconformity
(4) Joint

ตอบ 3 หนา 389 Unconformity คือ การผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทางธรณีวิทยา ซึ่งถือวา
เปนลักษณะหนึ่งของธรณีวิทยาโครงสราง โดยการเกิด Unconformity นี้จะมีความสัมพันธ กับ
การตกตะกอน การกัดกรอนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
30. ธรณีวิทยาโครงสรางในขอใดที่เกิดจากการบีบอัดบนผิวโลกแลวทําใหชั้นหินเกิดการคดโคงขึ้น
(1) Fold
(2) Fault
(3) Unconformity
(4) Joint
SC 103
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ตอบ 1 หนา 383 – 384 Fold คือ การบีบอัดตัวบนผิวโลกจนทําใหชั้นหินเกิดการคดโคงขึ้น
โดยแบงอยางกวาง ๆ ได 2 ชนิด คือ 1. Anticline หมายถึง Fold ที่เปนรูปกระทะคว่ํา
2. Syncline หมายถึง Fold ที่เปนรูปกระทะหงาย
31. ระบบหนวยสากล (Sl Units) ไดพัฒนามาจากระบบหนวย
(1) c g s
(2) m k s
(3) ft lb s
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ระบบหนวยสากล (SI Units) ใชในการชั่ง ตวง วัด สําหรับบอกปริมาณทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีหนวยมูลฐาน 7 หนวย คือ 1. เมตร (m) 2. กิโลกรัม (kg)
3. วินาที (s) 4. เคลวิน (K) 5. แอมแปร (A) 6. แคนเดลา (cd) 7. โมล (mol)
32. ความยาวเทากับ 1,650,763.73 ชวงคลื่นของแสงสีแดงสมจากไอโซโทปของ Krypton – 86 เปนความ
ยาว
มาตรฐานของ
(1) 1 cm
(2) 1 m
(3) 1 ft (4) 1 km
ตอบ 2 หนา 248 เมื่อป พ.ศ. 2504 ไดมีการตกลงกันวา 1 เมตร มีความยาวเทากับ
1,650,763.73 ชวงคลื่นของแสงสีแดงสมจากไอโซโทปของคริพตัน (Krypton – 86) เปน
ความยาวมาตรฐาน
33. แรงโนมถวงทําใหเกิดปรากฏการณธรรมชาติที่สําคัญ คือ
(1) วัตถุตกลงสูพื้นโลก
(2) เกิดน้าํ ขึ้นน้ําลง
(3) ดวงจันทรหมุนรอบโลก
(4) ถูกทุกขอ
ตอบ 4 หนา 253, (คําบรรยาย) แรงดึงดูดระหวางมวลหรือแรงโนมถวง คือ แรงที่เกิดขึ้นเสมอไมวาใน
โลกของเราหรือในจักรวาล ซึ่งทําใหเกิดปรากฏการณธรรมชาติที่สําคัญ เชน วัตถุตกลงสู พื้นดิน,
เกิดน้าํ ขึ้นน้ําลง และดวงจันทรหมุนรอบโลก เปนตน
34. บุคคลที่คนพบความสัมพันธระหวางแมเหล็กและไฟฟา โดยเมื่อใดที่มีแรงแมเหล็กก็จะมีกระแสไฟฟา
เกิดขึ้น และเมื่อใดมีกระแสไฟฟาก็มีแรงแมเหล็กเกิดขึ้น
(1) Benjamin Flanklin
(2) Hans C. Oersted
(3) Edison
(4) J.J. Thomson
ตอบ 2 หนา 254, (คําบรรยาย) เออรสเตด (Oersted) เปนผูคนพบความสัมพันธระหวางกระแส
ไฟฟากับแมเหล็กที่วา เมื่อใดมีแรงแมเหล็กก็จะมีกระแสไฟฟาเกิดขึ้น และเมื่อใดมีกระแส
ไฟฟาก็มีแรงแมเหล็กเกิดขึ้นเชนกัน
35. อัตราเรงเฉลี่ย หมายถึง
(1) ระยะทางตอหนึ่งหนวยเวลา
(2) การขจัดตอหนึ่งหนวยเวลา
(3) ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงตอหนึ่งหนวยเวลา
(4) งานที่ไดตอหนึ่งหนวยเวลา
ตอบ 3 หนา 256, (คําบรรยาย) อัตราเรงเฉลี่ย คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหนวยเวลา
2
มีหนวยเปน เมตร/วินาที

36. การที่เราเห็นดาวเทียมอยูนิ่งไมเคลื่อนที่เนื่องจากสาเหตุใด (WS และ WE เปนความเร็วเชิงมุมของ
ดาวเทียมและของโลกตามลําดับ)
(1) WS = WE
(2) WS = 2WE
(3) WS = 3WE
(4) WS = 4WE
ตอบ 1 (คําบรรยาย) การที่เราเห็นดาวเทียมอยูนิ่งไมเคลื่อนที่เนื่องจากความเร็วเชิงมุมของดาวเทียม
เทากับความเร็วเชิงมุมของโลก (WS = WE)
37. พลังงานที่สะสมในวัตถุเนื่องจากสภาวะของวัตถุ คือ
(1) พลังงานจลน
(2) พลังงานศักย
(3) พลังงานกล
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(4) พลังงานเคมี

ตอบ 2 หนา 260, (คําบรรยาย) พลังงานศักย (Potential Energy) คือ พลังงานที่สะสมอยูในตัว
เนื่องมาจากภาวะของวัตถุ คํานวณไดจากสูตร
Ep = พลังงานศักย (จูล)
Ep = mgh

m
h
g

= มวล (kg)
= ความสูงจากระดับอางอิง (m)
2
= แรงโนมถวงของโลกมีคา ≈ 10 m/s

38. ½ คูณมวลคูณความเร็วยกกําลังสอง หมายถึง ปริมาณ (เลือกคําตอบจากขอ 37.)
ตอบ 1 หนา 260, (คําบรรยาย) พลังงานจลน (Kinetic Energy) คือ พลังงานอันเกิดจากการ
เคลื่อนที่คํานวณไดจากสูตร
Ek = พลังงานจลน (จูล)
2
m = มวล (kg)
Ek = ½ mv
v = ความเร็ว (m/s)
39. ปริมาณของมวลคูณกับอัตราเรงของมวล คือ ปริมาณ
(1) แรง
(2) โมเมนตัม
(3) โมเมนตของแรง
(4) ความเฉื่อย
ตอบ 1 หนา 257, (คําบรรยาย) ปริมาณแรง (Force) คือ ปริมาณของมวลคูณกับอัตราเรงของมวล
(F = m × a) มีหนวยเปนนิวตัน
40. แรงที่ไมกอใหเกิดงานเกิดในกรณี
(1) แรงสูศูนยกลางของวัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลม
(2) แรงเนื่องจากน้ําหนักของวัตถุวางบนพื้นราบ
(3) ถูกทั้งขอ 1 และขอ 2
(4) ผิดทั้งขอ 1 และขอ 2
ตอบ 1 หนา 255 แรงที่ไมกอใหเกิดงานเกิดในกรณีแรงสูศูนยกลางของวัตถุที่เคลื่อนที่เปนวงกลม
41. กําลังเฉลี่ย คือ
(1) การขจัดตอหนึ่งหนวยเวลา
(2) อัตราเรงตอหนึ่งหนวยเวลา
(3) งานที่ไดตอหนึ่งหนวยเวลา (4) อัตราเร็วตอหนึ่งหนวยเวลา
ตอบ 2 หนา 256 กําลังเฉลี่ย คือ อัตราเรงตอหนึ่งหนวยเวลา หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ใน
หนึ่งหนวยเวลา
42. กฎอนุรักษของพลังงาน คือ
(1) พลังงานทั้ง 6 รูปแบบ มีคาเทากันไมเปลี่ยนแปลง (2) พลังงานจลนมีคาเทากับพลังงานศักย
(3) พลังงานอาจแปรรูปได แตจะสรางหรือทําลายไมได (4) ถูกทุกขอ

ตอบ 3 หนา 262, (คําบรรยาย) กฎอนุรักษของพลังงาน กลาววา “พลังงานใด ๆ ในโลกนี้ไมมีทางสูญ
หายไปหรือเกิดขึ้นมาใหม แตพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได” นั่นคือ พลังงานจะหายไป โดย
ไมมีวัตถุเกิดขึ้นไมได และพลังงานจะเกิดขึ้นโดยไมมีวัตถุหายไปไมได
43. เสียงกอง นิยามวา
(1) คุณภาพเสียงสะทอนตางกัน
(2) ระดับเสียงสะทอนตางกัน
(3) โอเวอรโทนตางกัน
(4) เสียงสะทอนกลับมาที่ผูฟงอีกครั้งในชวงเวลาไมเร็วกวา 1/20 วินาที
ตอบ 4 หนา 273 เสียงกอง (Echo) คือ เสียงสะทอนกลับมาที่ผูฟงอีกครั้งในชวงเวลาที่ไมเร็วกวา
1/20 วินาที

